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sistemas, revestimentos e uso do vidro
MELHORES SOLUÇÕES PARA FACHADAS
DE GRANDES EDIFÍCIOS
Colaborou: Stephanie Fazio
Reflexivas, coloridas, geométricas, translúcidas, elegantes, clássicas, modernas, minimalistas,
sustentáveis, de tamanhos e estilos variados. Estas são algumas entre tantas possibilidades
para a resolução arquitetônica de uma fachada.
Ela pode ser somente pintada ou revestida com material cerâmico, granito, vidro, esquadrias
e estruturas metálicas, chapas de alumínio composto (acm), madeira ou então de concreto
aparente. As soluções encontradas vão até onde a criatividade construtiva permitir. A fachada
é o “rosto” da edificação — e seu formato muitas vezes interage com o local em que está

inserida, marcando ou mesmo impactando
a paisagem urbana ao seu redor.
Os sistemas de fachadas disponíveis no mercado recebem várias denominações. Muitas
delas enfatizam o uso arquitetônico da dupla
esquadria e vidro: unitizadas, stick, structural
glazing ou pele de vidro, grid e spider, por
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exemplo. Há, também, a opção de fachada ventilada, que utiliza vários elementos
arquitetônicos, incluindo o acm, materiais
cerâmicos e porcelanatos, e brises (que
protegem o interior de um ambiente da incidência da luz solar), entre outros recursos.
A INFLUÊNCIA DO VIDRO
Elemento cada vez mais presente nos projetos dos escritórios de arquitetura, o vidro
recomendado para as fachadas deve ser laminado e/ou temperado ou aramado. Melhor
ainda se for do tipo autolimpante, de controle solar e duplo — mas sempre obedecendo
o que diz a norma técnica vigente.
Vale lembrar que o vidro é um material
que reúne ampla gama de especificações a
partir do processo de beneficiamento.
Se sua instalação for criteriosa, o vidro
pode contribuir substancialmente para
melhorar o desempenho acústico da
esquadria ou fachada, entre outros benefícios para o conforto e bem-estar de
quem for habitar a edificação.
E estes requisitos estão previstos detalhadamente nas normas técnicas vigentes,
que vêm passando por atualizações periódicas. É importante conhecê-las.

Os grandes edifícios, chamados de “arranhacéus”, têm uma história que remonta há mais de 120
anos, ganhando uma importante fase de inovação e
aceleração no final dos anos 1960.
Este desenho reúne algumas das obras mais
emblemáticas e mais altas erguidas em diversas
cidades do mundo entre 1969 e 2019, tornando-se
parte significativa da paisagem urbana de muitas
metrópoles.

Os sistemas
de fachadas
disponíveis
no mercado
recebem várias
denominações.
Muitas delas
enfatizam o uso
arquitetônico da
dupla esquadria
e vidro

CURVAS, RETAS E ÂNGULOS DO ACM
As chapas ou painéis de alumínio composto
(acm) vêm ganhando presença destacada
nas fachadas por serem de um material que
tem leveza, facilidade de conformação e
limpeza, valorizando a obra.
O acm pode ser dobrado ou calandrado,
compondo curvas, retas e ângulos. Sua vasta opção de cores e acabamentos (incluindo
amadeirados) permite que a aplicação
seja adequada a qualquer tipo de projeto
arquitetônico contemporâneo ou de retrofit,
segmento em que o material conquistou
grande espaço por facilitar a renovação
externa da edificação e, ao mesmo tempo,
preservar as características arquitetônicas
originais na obra.
INFORMAÇÕES DO SETOR
Para esta reportagem especial, a equipe
Contramarco entrou em contato por e-mail
e por telefone com diversos profissionais,
especialistas, empresas que trabalham com
vidro e comunicação visual, fabricantes de
esquadrias e entidades da indústria para
colher informações sobre o tema. Confira
nas próximas páginas.

Imagem: ctbuh2019.com/other-info/50-influential-buildings/Reprodução
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A seguir, conheça os comentários e informações que a equipe Contramarco recebeu
das entidades, empresas e especialistas.
ABAL
Atualmente, a indústria brasileira disponibiliza
uma grande variedade de opções de vidros,
fabricados especificamente para proporcionar
desempenho térmico e acústico às edificações,
de acordo com a arquiteta Magda Reis, consultora da Associação Brasileira do Alumínio.
Segundo a especialista, a norma ABNT NBR
7199: 2016 –Vidros para construção civil, deve ser
adotada para definir a especificação dos vidros de
segurança (temperado, laminado ou aramado),
principalmente nos sistemas construtivos de
guarda-corpos e esquadrias. Ela aponta os principais problemas na escolha inadequada do vidro
para grandes fachadas: a especificação incorreta
quanto à espessura dos vidros, apresentando
risco de perda da resistência às cargas de ventos,
resultando em quebras e arrancamentos; e a falta
de atenção ao tratamento de superfície dos perfis
de alumínio com vidros colados. “Neste caso,
deverá se comprovar a capacidade de aderência
do vidro ao perfil de alumínio”, diz.
Sobre as tendências de utilização dos painéis de
alumínio composto (acm), Magda cita a grande
diversidade de cores disponíveis; a aplicação em
conjunto com outros materiais (células fotovoltaicas, fachadas ventiladas, painéis de vidro com
eficiência energética, entre outros); e a ampliação
da utilização nas edificações que pretendem
obter a certificação ambiental.
A consultora da Abal observa que as soluções em
alumínio para os sistemas de fachadas devem seguir
os requisitos de desempenho da NBR 15575, norma
que estipula três aspectos fundamentais: segurança,
habitabilidade e sustentabilidade. Entre os tipos
de sistemas construtivos de alumínio utilizados em
fachadas, ela cita os quatro principais: esquadrias;
revestimentos (painéis de alumínio composto);
brises (perfis e chapas de alumínio) e guarda-corpos.

Alguns exemplos de obras
com grandes fachadas

Vista parcial da fachada do Heydar Aliyev Centre,
em Baku, capital do Azerbaijão, entregue em 2013
Projeto do escritório internacional
Zaha Hadid Architects

Fachada do centro educacional Sino-Italian Ecological and Energy
Eﬃcient Building (SIEEB), na China. Em destaque estão brises
fabricados com perfis, chapas de alumínio e painéis fotovoltaicos
Projeto do escritório italiano Mario Cucinella Architects

O empreendimento comercial Multiplan Morumbi Corporate
Towers, em São Paulo (SP), foi projetado pelo escritório
Aflalo Gasperini Arquitetos

Conforme a consultora, as grandes fachadas
devem incorporar, cada vez mais, a utilização de
células fotovoltaicas nos painéis, contribuindo
para obter benefícios como eficiência energética, sustentabilidade, certificação de edificação
sustentável (Leed e Aqua), entre outros.
Para que um projeto de fachada entregue o
desempenho desejado, a arquiteta salienta
que é necessário atender à norma ABNT NBR
15575:2013 Edificações Habitacionais – Desempenho (Parte 4 – Item 10), que estabelece os
critérios de desempenho das esquadrias a partir
da norma ABNT NBR 10821:2017 Esquadrias para
Edificações. “É importante utilizar um sistema de
esquadria de alumínio cujo fornecedor apresente
a comprovação do desempenho de seus produtos, por meio de ensaios de laboratórios, os
quais deverão ser realizados de acordo com as
normas técnicas aplicáveis”, orienta a consultora,
acrescentando que também é importante especificar corretamente o tratamento de superfície
dos perfis de alumínio (anodização ou pintura
eletrostática). Para ela, a atenção especial é
necessária para a especificação das fachadas
do tipo structural glazing, pois o acabamento
de superfície dos perfis deve permitir a perfeita
aderência do vidro que será colado ao perfil. Mais
informações: abal.org.br
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ABIVIDRO
Fernando Simon Westphal, consultor técnico
da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro,
engenheiro civil e colunista da Contramarco, cita
cinco itens fundamentais para que um projeto
de fachada seja bem-sucedido: resistência a
intempéries (ventos, chuva e insolação); controle
dos ganhos de calor para os ambientes internos;
controle da incidência de luz para os ambientes
internos; isolamento acústico; e estanqueidade
à água e infiltração de ar. “Atualmente, no Brasil,
em fachadas envidraçadas é possível utilizar
vidros laminados e insulados laminados. Vidros
temperados também são permitidos em algumas situações, em fechamentos de sacadas, por
exemplo, mas os laminados são mais comuns nas
peles de vidro, pois em caso de quebra, o vão
permanece fechado até a substituição da chapa
de vidro danificada”, relata o consultor.
Além do tipo de beneficiamento, há uma ampla
gama de especificações de vidros de controle solar
(laminados, temperados e insulados) e muitos
podem ser curvados, serigrafados ou pintados,
aumentando ainda mais a versatilidade do produto
no projeto arquitetônico, segundo Westphal.
Entre as qualidades do vidro, o especialista menciona: contato visual com o exterior; aproveitamento
da luz natural, proporcionando condições mais
saudáveis para o ambiente construído; e isolamento
acústico. “Vidros laminados e de maior espessura
tendem a proporcionar maiores níveis de isolamento e controle do ganho de calor”, ressalta. “A
ampla variedade de vidros de controle solar permite
o desenvolvimento de projetos com grande área
envidraçada na fachada, mesmo em climas mais
quentes”. Ele acrescenta que os diversos tipos de
vidro de controle solar são produzidos com diferentes características de admissão de luz e calor.
“Hoje, é possível balancear esses dois componentes
para alcançar o desempenho térmico desejado em
função do clima e tipo de edificação”, afirma.
ParaWestphal, a especificação inadequada do vidro,
em função da orientação solar e clima, pode gerar

Revestimento de acm colorido no Aeroporto
Internacional Tom Jobim, Rio de Janeiro (RJ),
produto fornecido pela Alucomaxx.

Abaixo, detalhe de exemplo de retrofit com chapas perfuradas no
Edifício Casablanca Condominium, em Fortaleza (CE)

graves problemas de ofuscamento (excesso de luz
no interior do ambiente) e desconforto térmico.
Outro transtorno que pode ocorrer na escolha incorreta do vidro é a deficiência na especificação de
elementos de sombreamento em conjunto com o
vidro de controle solar, também ocasionando problemas de desconforto térmico em grandes áreas
envidraçadas. “O uso de vidros muito escuros associados a elementos de sombreamento, por exemplo,
brises e varandas, pode ocasionar a quebra térmica,
quando a chapa de vidro é parcialmente sombreada”, explica. A reflexão externa excessiva também
é mencionada pelo consultor. Ele lembra que isso
pode causar ganho de calor e ofuscamento sobre as
edificaçõesvizinhas.Maisinformações:abividro.org.br
ALUCOMAXX
“A tendência no mercado de acm são as cores
urbanas, com textura e toque aveludados”, destaca
Dênis Brito, diretor da fornecedora de chapas de
alumínio composto. “O acabamento aveludado
oferece mais suavidade aos projetos, modernidade e ainda proporciona ganho significativo
na resistência a riscos e atritos no material”, diz,
acrescentando que o espectro de cores foscas
ajuda a trazer ao ambiente a luz e a sobriedade
presentes nos centros urbanos. “Cores como ocre,
tijolo, aço corten e uma variedade de tonalidades
de cinza têm encantado arquitetos e clientes”,
salienta Brito. “Outra tendência são as chapas

Detalhe da fachada envidraçada do empreendimento São Paulo
Corporate Towers, na capital paulista, com 258.000m² de área
construída em duas torres empresariais de 30 andares cada
Projeto do escritório norte-americano Pelli Clarke Pelli Architects em
parceria com o escritório brasileiro Aflalo & Gasperini Arquitetos
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amadeiradas com textura, que eliminam a ideia
de chapas pintadas, tornando o material mais
natural, sendo bastante utilizado pelos arquitetos
nos prédios residenciais”. Segundo o executivo, a
utilização de dois ou mais tons variados de madeira
no mesmo projeto pode tornar a edificação mais
harmoniosa, contemporânea e moderna.
Para prevenir erros em todas as aplicações, as
chapas de acm necessitam de uma boa usinagem e precisam ser instaladas por profissionais
capacitados. “Para evitar diferentes tonalidades
é importante manter o controle dos lotes, não
utilizando complementos”, aponta Brito.
Na técnica do retrofit, presente na revitalização de
fachadas antigas de edifícios comerciais e industriais, o executivo lembra que não há necessidade
de retirar o substrato (pastilhas antigas, pedras,
etc.) para executar o revestimento da fachada
com acm. “Outro benefício ao utilizar essa técnica
é que o processo de deterioração e descolamento
de pastilhas, por exemplo, é interrompido. É um
método rápido que não gera resíduos, valoriza
o imóvel e possui custo mais acessível”, finaliza.
Mais informações: www.alucomaxx.com.br
ALUPARTS
A arquiteta Audrey Dias, diretora da empresa
especializada em projetos e consultoria técnica, explica que são muitas as possibilidades de
soluções para fachadas de grandes edifícios,
entre elas estão a unitizada, com vidro estrutural e a stick glazing. “A fachada unitizada é a
junção de módulos completos formados por
colunas, travessas, vidros, acm e/ou granito,
que se encaixam entre si por meio de perfis do
tipo macho e fêmea, e por ancoragens telescópicas nas estruturas da edificação”, explica.
“A montagem desses módulos pode ocorrer
dentro da fábrica ou até mesmo no canteiro da
obra”. Audrey acrescenta que os módulos têm a
altura do pé direito do pavimento, permitindo o
fechamento de grandes vãos e que o diferencial
desse sistema é que não há necessidade do uso

Os edifícios do Centro Empresarial São Paulo (Cenesp), na capital paulista, passaram por retrofit nas fachadas com concreto
aparente e vidro incolor, recebendo revestimento de painéis de acm e novas esquadrias com vidros de alta performance.
A obra teve consultoria e projetos da Aluparts e arquitetura do escritório LoebCapote

1

2

Nesta imagem, há dois erros comuns: 1 – Calços inadequados;
2 – Contato do vidro com o parafuso de fixação dos perfis
Segundo Audrey Dias, da Aluparts, a quebra de vidros muitas vezes
está relacionada às falhas na instalação. Por isso é importante
observar se há utilização de calços inadequados; contato dos vidros
com os parafusos; ausência de folgas necessárias para permitir a
dilatação dos materiais; e acabamento das bordas.

de balancim, pois a fixação dos painéis é feita
pelo instalador no lado interno da edificação.
As fachadas com vidro estrutural devem sempre
apresentar o produto no modelo laminado temperado com pvb estrutural. “São os queridinhos
dos arquitetos, pois é uma combinação perfeita
de beleza e sofisticação, não tem como dar
errado”, diz. “Nesse sistema, é fundamental a
consultoria de um especialista, porque deverão
ser calculados e previstos todos os esforços e
resistências mecânicas de todos os sistemas”.
As fachadas stick glazing são largamente utilizadas.
Nesse sistema, os vidros são colados quimicamente (por meio de fitaVHB estrutural ou silicone
estrutural) sobre os perfis de alumínio, que ficam
internos, deixando a fachada com poucos elementos aparentes.As colunas e travessas são fixadas na
edificação por meio de ancoragens e depois recebem os quadros com os vidros colados, conforme
Audrey. “A fachada é toda montada externamente
fazendo-se o uso do balancim elétrico em todas as
fases do processo”, complementa.
“Quando o arquiteto deseja aliar textura, modernidade e funcionalidade em um único material,
certamente adota o acm em seus projetos”,
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revela a diretora. O material leve, que pode ser
dobrado ou calandrado, está presente em grande
parte das obras, especialmente as que passaram
por um processo de retrofit na fachada. “Muitos
empreendimentos antigos, que adotaram em
suas fachadas materiais versáteis como o acm,
chegam a competir em ‘pé de igualdade’ com
novos empreendimentos”, observa Audrey.
“É imprescindível que seja feito o estudo da modulação dos painéis, para que o uso das chapas
de acm seja otimizado, evitando o desperdício
de material e gerando maior economia para o
cliente”, destaca, lembrando que é importante
não esquecer que cada projeto e aplicação requer
espessuras adequadas e reforços internos para
o atendimento aos esforços de pressão, à ação
dos ventos. Mais informações: aluparts.com.br

Exemplo de retrofit realizado no edifício Insper com alumínio
composto (acm) da Arqtec

ARQTEC
“Os sistemas de fachadas que utilizamos atualmente são o ventilado e o convencional, para acm e laminados desenvolvidos por nós, testados e aprovados
em institutos; também executamos a instalação de
cerâmica ventilada e brises”, conta Fabiana Miamoto Kubota Loiola, diretora comercial.
Na área de revestimentos de fachadas em acm, ela
cita como tendências de acabamentos as chapas
em texturas e cores corten, concreto e madeira.
“São as atuais apostas de arquitetos”, diz, salientando que os principais erros no momento da aplicação das chapas de acm em uma edificação são a
utilização de fixadores (chumbadores) incorretos;
materiais de má qualidade; definição equivocada
de nível e prumo; espessura incorreta do acm; e
acabamentos de chapas inadequados para a região da edificação (ela sugere Kynar em fachadas
externas ou Coasthal para fachadas em regiões
litorâneas). Mais informações: www.arqtec.net
BELMETAL
Segundo Carlos Henrique, que atua no departamento técnico, hoje há uma tendência na
diversidade de cores, texturas e dimensões

A obra do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo (SP), conta com
o sistema de fachada Atlanta, desenvolvido pela Belmetal

do acm. Para ele, uma característica que tem
aparecido é o conceito de “mimetização”, ou
seja, as esquadrias, fachadas e revestimentos
apresentam elementos da mesma cor. “Além das
obras comerciais, o acm tem sido muito importante em residências de alto padrão, em portas
pivotantes de grandes dimensões, por exemplo”,
afirma. “Muitos fabricantes se especializaram
neste tipo de produto, fazendo um excelente
trabalho, mas é sempre importante especificar o
produto correto, considerando o tratamento superficial das chapas com verniz. Muitas empresas
utilizam ainda chapas com espessura menor que
a estabelecida, e isso pode acarretar problemas
estruturais”, comenta o executivo.
Produto que pode ser bem explorado em projetos de
retrofit, o acm tem poucas empresas que oferecem
expertise neste mercado, pelo fato de a demanda ainda ser relativamente pequena. “Em grandes centros
este mercado deverá aumentar, devido à questão
imobiliária”, aponta Carlos Henrique.
Também estão presentes no portfólio da Belmetal
três sistemas de fachadas já tradicionais: stick (fachada Atlanta), unitizado (Oﬀset) e grid (Gridsky).
“A Atlanta é, sem dúvida nenhuma, a linha de
fachada do tipo stick com o maior reconhecimento
no mercado de fabricantes de esquadrias”, afirma
o executivo, lembrando que a instalação se dá em
três etapas, todas pelo lado externo do empreendimento. “Exige-se pouca logística da obra, já que o
sistema é, praticamente, todo instalado por meio
de balancins ou balanças”.
No sistema Oﬀset, Carlos Henrique explica que o
processo de instalação é feito inteiramente por
dentro da obra, descartando os balancins, porém,
exige-se uma logística em obra mais elaborada, já
que os painéis são únicos, de grandes dimensões
e, quase sempre, com peso considerável, devendo ser içados por guinchos, gruas, ou girafas.
A principal diferença entre esses dois sistemas está
no modo de instalação. “Externamente, ambas as
fachadas são praticamente idênticas, visualizando
apenas panos de vidros”, observa o executivo, acres-
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centando que no sistema Gridsky, há detalhes bem
visíveis do alumínio junto ao vidro, pois as tampas
externas servem também de fixação dos vidros.
“Este sistema trabalha a fixação tipo ‘sanduíche’
(coluna + vidro + contra tampa + tampa)”, diz.
Para ele, todo o processo de corte e usinagem,
montagem e colagem deve ser executado no
próprio canteiro de obras, com um local reservado exclusivamente para esse fim. “Todos os
níveis e prumadas devem estar devidamente
sinalizados e topografados. E que se obedeça, rigorosamente, esses níveis e prumos no momento
da instalação de inserts e ancoragens”.
A obra deve estar já em fase de acabamento, antes
de se inicializar as instalações das estruturas, evitando
sujeiras de massas e grande trânsito de pessoas,
materiais e máquinas, aconselha Carlos Henrique,
pois se a instalação for feita simultaneamente a esse
trânsito, poderá ocorrer danos em toda a estrutura
da fachada, desde manchas de massa até entorses
de perfis. Mais informações: www.belmetal.com.br
BOLTINOX
“Ter atenção na montagem do sistema de fachada
evita retrabalhos e perdas financeiras’’, diz Camila
Guimaro, diretora de marketing da fornecedora
de fixadores de aço inoxidável lembrando que,
para garantir o alinhamento, proporcionar o
acabamento esperado e eliminar a ocorrência de
problemas futuros é fundamental que a instalação
dos painéis seja executada da maneira correta.
“É importante avaliar o contato com outros
materiais, que podem desencadear processos
corrosivos, por isso recomenda-se a utilização de
fixadores de aço inoxidável para evitar a corrosão
galvânica”, salienta Camila, acrescentando que
a boa especificação e detalhamento do projeto
colaboram para a qualidade da instalação.
“O chumbador de aço inoxidável é um sistema
de fixação expansivo, muito indicado para a
instalação das fachadas. Sua aplicação é fácil
e rápida, proporcionando maior agilidade ao
processo de montagem e fixação nas obras,

Chumbadores
de aço inoxidável,
da Boltinox

O vidro de proteção solar Cool Lite S,
da Cebrace, foi aplicado na fachada
da Unibra – Centro Universitário
Brasileiro, em Recife (PE)

além de ser capaz de atingir cargas elevadas”,
informa a executiva.
Cada chumbador de inox é composto por um
parafuso, uma arruela, uma porca, uma jaqueta,
também chamadas de capa ou camisa, e uma
cunha. “No mercado, podemos encontrá-lo em
vários tamanhos, classificados em polegadas ou
milímetros. É muito importante saber o tamanho
ideal para cada situação onde vai ser fixado”,
recomenda, explicando que o modelo mais
conhecido de chumbador é o CBA com prisioneiro, “o mais indicado para uso direto em concreto”. Mais informações: www.boltinox.com.br
CEBRACE
“A marca oferece uma extensa gama de produtos
para fachadas, porque acredita que cada projeto
tem o seu vidro ideal”, diz NilsonViana, coordenador
da área de consultoria técnica da produtora de vidro
float (plano). “Isso nos leva a produzir e investir, cada
vez mais, em vidros com tecnologia de ponta para
garantir que arquitetos possam ousar da transparência sem perder em performance”.
Um dos destaques é a linha Cool Lite de vidros de
proteção solar, indicada para obras comerciais, que
conta com variedade de cores, diferentes aspectos
externos (neutro ou refletivo) e níveis de desempenho energético, além de diferentes dimensões.
“Recentemente, a Cebrace desenvolveu uma linha
baseada no que os arquitetos brasileiros procuram
no mercado: aCool Lite BR, que atende a um equilíbrio almejado por esses profissionais entre estética
e alta redução de calor”, informa Nilson.
Sobre o vidro ideal para cada tipo de fachada, ele
comenta que depende das necessidades e características do projeto. Para residências, a marca oferece
a linha Habitat, que reduz até 70% da entrada de
calor no ambiente interno, gerando economia de
energia, integração entre os ambientes interno e externo, e maior aproveitamento da luz natural. “Esse
é um dos principais fatores que causam a sensação
de bem-estar nas pessoas, já que evita a sensação
de confinamento”, afirma o coordenador.
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No sistema stick,
a montagem da fachada
ou do revestimento é feita
pelo lado de fora da obra,
com as colunas e travessas
que compõem a estrutura
principal e o painel de
fechamento instalados
peça por peça na edificação

Nilson também cita como qualidades o conforto
térmico; a segurança antivandalismo (“na versão
laminada ou de laminados de segurança, é possível evitar o devassamento do vão”); a privacidade
(“nos vidros com aspecto refletivo não se tem a
visão de fora para dentro do ambiente durante
o dia, por exemplo”); e a fácil limpeza.
A escolha incorreta do vidro para grandes fachadas
pode causar diversos transtornos. “O que acompanhamos no mercado são problemas na hora da
especificação, que podem gerar quebras devido ao
uso da espessura incorreta ou estresse térmico que
não foi previsto em cálculo”, afirma o coordenador.
“A má especificação pode ainda resultar em uma
fachada pouco eficiente, causando o aumento
de consumo do ar-condicionado ou, até mesmo,
o ofuscamento devido à alta quantidade de luz
penetrando no ambiente”. Nilson finaliza comentando que ambientes desconfortáveis acabam
causando a perda de rendimento dos trabalhadores. Mais informações: www.cebrace.com.br
CRESCÊNCIO PETRUCCI
Segundo o consultor técnico, temos hoje dois sistemas distintos, que basicamente se relacionam à forma de montagem. No sistema stick, a montagem
da fachada ou revestimento é feita em partes, com
as colunas e travessas que compõem a estrutura
principal e o painel de fechamento instalados peça
por peça na edificação. Já no sistema unitizado, a
montagem ocorre por meio de módulos encaixados em ancoragens já prefixadas na estrutura da
edificação. “Este último apresenta maior nível de
industrialização e acaba imprimindo maior velocidade de montagem na obra”, informa Crescêncio.
Segundo o consultor, os dois sistemas podem
ser indicados tanto para fachadas-cortina de
esquadrias e vidros, como para revestimentos
externos com acm e fachada ventilada cerâmica ou de outro material.
Para o sucesso de um projeto de fachada, ele
destaca alguns pontos. Um bom projeto de

No sistema unitizado,
a montagem ocorre pelo
lado de dentro da obra,
por meio de módulos já
prontos e encaixados em
ancoragens já pré-fixadas
na estrutura da edificação,
proporcionando maior nível
de industrialização e maior
velocidade de montagem

Perspectiva
ilustrada do
edifício

fachada-cortina deve sempre levar em conta
uma modulação que permita otimizar ao máximo os materiais, recursos de mão de obra e
equipamentos que vai utilizar. “Nesse caso, o
projeto deve considerar as dimensões padrões
das placas dos painéis do fechamento, como
vidro, acm, pedra natural, cerâmica, entre
outros, aproveitando ao máximo esse material
e minimizando as perdas ou sobras”, diz, acrescentando que é muito importante que o projeto
da fachada determine, com exatidão, as ações
do vento e outros esforços que irão solicitar às
peças estruturais da fachada-cortina. “É preciso
seguir os parâmetros estabelecidos na norma de
ventos, NBR 6123, e se valer de ensaios de túnel
de vento, fundamentais para determinar esses
carregamentos”, afirma o consultor.
O sucesso de um projeto exige muita experiência e
conhecimento técnico dos projetistas, que devem
considerar conceitos e ferramentas de cálculo

Em construção

Obra finalizada

O residencial Marquise Square Tower erguido em Dubai, nos
Emirados Árabes Unidos, com a participação da empresa Technical
Glass & Aluminium Co. (TGAC), é um exemplo de obra executada
com fachada mista (stick e unitizada), guarda-corpos de vidro nas
varandas, entre outros itens construtivos
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adequadas para dimensionar corretamente os
perfis, ancoragens, vidros, entre outros. “Conhecer
em detalhes a movimentação que a estrutura de
concreto vai ter durante e depois da construção
da edificação também é necessário. Com base
nessas informações, as juntas de movimentação
da fachada-cortina podem ser determinadas para
absorver esse efeito, sem que haja contato mecânico e transferências de esforços não previstos
para o sistema de fachada”, observa Crescêncio.
“Isso, seguramente, evita que ocorram quebras
de vidros e deformações nos perfis e ancoragens
da fachada que venham a comprometer a sua
capacidade de impedir a entrada de água”.
Para ele, entender as condições internas e os
limites dos recursos e equipamentos da região
podem determinar a logística de montagem da
fachada e, com isso, direcionar melhor o sistema
que precisa ser adotado para um determinado
projeto. “Já presenciamos projetos de fachada que
apresentavam boa solução técnica, porém a logística de execução não era adequada para o local e
o empreendimento, visto que não havia recursos
naquela região e o custo para ‘importar’ de outra
localidade seria restritivo”, relembra o consultor.
“Além dos itens citados acima, o projetista deve
ficar atento e considerar as diretrizes de desempenho para a fachada, tais como proteção solar,
acústica, sustentabilidade, entre outras, e utilizar
os materiais adequados para que esses objetivos
sejam alcançados”, orienta.
Segundo o consultor, apesar de nos últimos anos o
acm ter perdido um pouco de espaço para outras
opções de revestimento, como materiais cerâmicos, porcelanato, fórmica, resinados, entre outros,
o material ainda consegue manter uma posição
privilegiada no mercado. Além de o acm ser um
material leve, permite e facilita sua conformação
para formas complexas, oferecendo uma grande
estrutura de fabricação, distribuição e montagem.
“Cada vez mais esse material tem sido utilizado
em fachadas ventiladas e cada vez menos em
fachadas seladas”, diz Crescêncio. “Isso ocorre

As fachadas devem atender à norma de esquadrias ABNT
NBR 10821, partes um a cinco, da mesma forma que uma
janela e uma porta entre vãos
Os requisitos como permeabilidade ao ar, estanqueidade
à água, cargas uniformemente distribuídas, resistência às
operações de manuseio nas folhas móveis, desempenho
acústico e desempenho térmico são os mesmos
Mas as pressões de vento devem ser definidas com base
na ABNT NBR 6123 e, sempre que possível, também através
de ensaios em túnel de vento

porque as juntas entre as peças que são seladas
com silicone ficam sujas em pouco tempo,
com isso, o aspecto da fachada pode ficar
desagradável”.
Apesar do acm oferecer chapas com diversos
acabamentos, os revestimentos planos acabam
sendo de opções de cinza ou material semelhante
ao aço inox. O consultor acredita que essa escolha
se deve ao perfil dos empreendimentos e ao conservadorismo arquitetônico. “Já nas edificações
residenciais, podemos observar a presença de
outras cores, como amadeirado e concreto, por
exemplo”, observa, salientando que a aplicação
do acm é, em grande parte, direcionada ao
revestimento externo, comunicação visual e
como elemento de fechamento atrás do vidro em
fachadas envidraçadas, conhecido como shadow
box. “Também podemos observar, em menor
escala, a aplicação desse material em soluções de
vedação e de interfaces entre a fachada-cortina
e outros sistemas de revestimento, garantindo
assim a não dependência de vedação entre
sistemas distintos”, informa.
Em relação ao uso do vidro, Crescêncio aponta
a combinação harmoniosa do material com as
fachadas; o desempenho em relação ao controle
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de temperatura; a transparência ou translucidez;
o isolamento acústico que o conjunto vidro
e esquadria pode oferecer; a segurança das
pessoas e do patrimônio; e a sustentabilidade.
O consultor comenta que o Brasil dispõe de
muitos tipos de vidros e de beneficiamento e
que os mais comuns em fachadas envidraçadas
são os vidros laminados e insulados de controle
solar. Mais informações: crescencio.eng.br
FABIOLA RAGO BELTRAME
As fachadas devem atender à norma de esquadrias ABNT NBR 10821, partes um a cinco, da
mesma forma que uma janela e uma porta entre
vãos. Os requisitos como permeabilidade ao ar,
estanqueidade à água, cargas uniformemente
distribuídas, resistência às operações de manuseio nas folhas móveis, desempenho acústico e
desempenho térmico são os mesmos. Mas as
pressões de vento devem ser definidas com base
na ABNT NBR 6123 e, sempre que possível, também através de ensaios em túnel de vento.
As afirmações são da engenheira civil, especialista no assunto, diretora do Instituto Beltrame
da Qualidade, Pesquisa e Certificação (Ibelq) e
colunista da Contramarco.
Fabiola conta que as fachadas devem ser ensaiadas em laboratório em protótipos de escala real,
compostos pelos módulos principais da fachada,
com seus perfis estruturais, ancoragens, folhas
móveis e folhas fixas.
A utilização das chapas de acm é uma tendência
nas fachadas novas e nos projetos de retrofit, mas
os construtores ainda possuem muitas dúvidas a
respeito, segundo a especialista. Ela lembra que
em dezembro de 2020, o Sinduscon-BA em convênio com a Abendi Bahia e o Senai Cimatec promoveu o evento “Fachadas de ACM – produção,
aplicação, normas técnicas e projeto”, e que esteve
no evento representando o Ibelq. “Montamos um
grupo de especialistas em acm com a participação
das empresas Aluparts, Projeto Alumínio e Composite. Pudemos levar ao público de construtores,

Para receber o selo de qualidade certificada, as fachadas
devem ser ensaiadas em laboratório utilizando protótipos
de escala real, compostos pelos módulos principais da
fachada, com seus perfis estruturais, ancoragens, folhas
móveis e folhas fixas

arquitetos e engenheiros informações técnicas
importantíssimas sobre as fachadas em acm, suas
vantagens e seus cuidados. E as discussões foram
muito interessantes!”, comenta.
A norma técnica atual para o acm é a ABNT NBR
15446:2006 – Painéis de chapas sólidas de alumínio e painéis de material composto de alumínio
utilizados em fachadas e revestimentos arquitetônicos – Requisitos, mas Fabiola destaca que há
um texto base para o projeto de norma “Painéis de
chapas de alumínio e de alumínio composto para
revestimentos de fachada”, que terá duas partes:
parte 1: Requisitos e Métodos de ensaio; e parte 2:
Sistemas Construtivos de Instalação. “Neste projeto de norma, o acm será tratado de forma mais
completa e com mais informações ao consumidor
sobre este tipo de revestimento, em relação aos
requisitos do material, dados de projeto, instalação
e manutenção”, adianta a especialista.
Já em relação aos vidros, Fabiola diz que tecnicamente não se pode deixar de utilizar como
referência em todos os projetos de fachadas a
ABNT NBR 7199 –Vidros na construção civil. “Esta
norma estabelece o tipo de vidro a ser utilizado
em cada condição e, com base em suas dimensões e exposições, fornece os parâmetros para
o cálculo da espessura do vidro a ser utilizado
nas folhas fixas e móveis da fachada”, resume,
acrescentando que a especificação errada do
vidro normalmente gera problemas com a falta
de segurança, devendo ser avaliada para cada
obra e cada fachada da obra.
“Os vidros de controle solar utilizados nas fachadas
também devem atender a sua norma específica, a
ABNT NBR 16673 –Vidros revestidos para controle
solar – Requisitos de processamento e manuseio”,
finaliza. Mais informações: fabiola@ibelq.org.br
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FIBRA ARQUITETURA
Renan Pinotti, arquiteto e sócio do escritório,
diz que os sistemas de fachadas consistem basicamente em uma estrutura metálica fixada ao
corpo do prédio, no qual será aplicado algum tipo
de revestimento. “Não temos, nesse caso, o revestimento aplicado diretamente na alvenaria de
vedação, mas sim no sistema. Para isso acontecer,
é importante que essa alvenaria que ficará sem
revestimento direto receba uma boa impermeabilização, garantindo sua proteção independente
do sistema, que pode ser ventilado ou fechado,
permitindo que haja ou não passagem de ar entre
o sistema e o prédio”., comenta.
Conforme o arquiteto, esse sistema tem suas
vantagens. O vão entre o corpo do prédio e a
estrutura com revestimento pode facilitar a
passagem de ar, criando assim uma fachada
ventilada, promovendo conforto térmico. Ainda
nesse vão, com o correto espaçamento entre o
sistema e a alvenaria no qual será fixado, pode-se
criar áreas de shaft (abertura vertical na alvenaria
por onde passam as instalações essenciais), com
uma passagem limpa e direta de tubulações.
“Outra vantagem está na sua qualidade arquitetônica. Se antes esses sistemas eram limitados
a edifícios comerciais trabalhando apenas com
vidro ou acm, hoje temos opções também em revestimentos cerâmicos, porcelanatos ou pedras
e, mesmo estes já existentes, trazem novos formatos, cores, texturas e aplicações. Isso permite
projetos mais criativos que exploram a estética e a
personalização da fachada”, defende Renan.
Para o desempenho desejado do sistema de
fachada, alguns cuidados essenciais devem ser
tomados, segundo o arquiteto: a impermeabilização do corpo do prédio, a correta especificação
do material de revestimento, o detalhamento do
projeto e sistema de montagem, e a execução
apenas com mão de obra especializada.
Ele enfatiza que um bom projeto deve alinhar diferentes conhecimentos técnicos e isso se reflete no
valor final, tanto em custo quanto em versatilidade

A fachada ventilada típica conta com (1) muro de suporte,
ou parede original externa do edifício; (2) camada de
isolamento; (3) sistema de fixação; e (4) revestimento

estética. “Embora seja mais fácil aplicá-lo em prédios novos, não deixa de ser uma alternativa para
repaginar edifícios existentes”, diz, apontando como
exemplo recente em sistemas de fachada ventilada
o revestimento cerâmico personalizável, no qual
duas camadas cerâmicas recebem um ‘recheio’ de
tela em fibra de vidro, além do acabamento com
pintura e resina. “Essa tela interna garante mais resistência à peça e evita que ela estilhace, em caso de
quebra”, afirma. “O material é similar à composição
utilizada em pedras naturais ou sintéticas adaptadas
para sistemas de fachada, porém mais leve, com
opções em grandes formatos”.
ParaRenan,outrasoluçãoparaasfachadaséousode
acm,queofereceumavariedadedecoreseimitações
de madeiras, modelos autolimpantes, antipichação,

COMO FUNCIONA A FACHADA VENTILADA
Isolamento do interior do edifício frente
às intempéries (ou mudanças externas
de temperatura)

Evacuação do fluxo de ar

Baixa transmissão de
tee peratura externa
ttem
temperatura
a o interior do edifício
ao

Radiação solar
exter
erii or
or
refletida no exterior

chapas perfuradas, retardantes de fogo, além de
cores que se alteram de acordo com a incidência de
luz. “Com tantas alternativas, é importante conhecer
a diferença entre elas e qual o tipo mais indicado de
acordo com o uso pretendido”, observa.
Sobre o produto vidro, o arquiteto afirma que não é
possível especificá-lo corretamente sem definir ou
avaliar o sistema de fachada que irá ser trabalhado;
como será essa fixação; onde será; qual a base dessa
aplicação;qualtipodevedaçãoentreaspeças;aquais
forças de vento, sol e outras intempéries naturais o
vidro estará exposto, entre outros cuidados prévios.
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O arquiteto afirma que a solução deve envolver
algum tipo de película que garanta o não estilhaçar do vidro, em caso de quebra, além de oferecer
benefícios como diminuição da temperatura interna na edificação, isolamento acústico, inclusão
de coloração à peça e até opção de opacidade.
“Um diferencial da fachada de vidro é que ela é a
única a permitir ilusões de ótica quando usamos
cores”, diz Renan. “Com a passagem de sol através do vidro colorido, podemos enxergar cores
que não estão ali, justamente pela sobreposição
das outras presentes”. Mas a passagem e reflexão da luz através do vidro pode ser a grande
vantagem ou vilã, adverte o especialista. “Daí a
importância de sempre aliarmos o resultado estético à sua qualidade técnica. Um item não deve
negar o outro, mas sim, trabalhar juntos”. Mais
informações: www.fibraarquitetura.com.br
GUARDIAN GLASS
Passagem da quantidade adequada de luz para
cada tipo de edificação/uso; bloqueio de parcela
da entrada de calor (fundamental em fachadas
mais expostas); integração dos espaços internos
com o exterior; privacidade e uniformidade
estética; e flexibilidade de processamentos
(temperado, laminado, insulado, curvo).
Estas são as vantagens da aplicação do vidro em
fachadas, de acordo com a arquiteta Betânia
Danelon, gerente comercial do mercado de
arquitetura da fabricante de vidros.
“O tipo mais adequado para tratarmos grandes
áreas envidraçadas, sem dúvida, é o vidro de
controle solar. Cada vez mais se torna inconcebível pensarmos em grandes vãos e aberturas
sem que estas áreas transparentes entreguem
desempenho”, afirma a arquiteta. Segundo ela,
o desempenho se dá através de uma grande
variedade de composições que podem ser feitas
desde a camada metalizada (coating) até a configuração da composição do vidro, nas versões
laminadas e insuladas, proporcionando diferentes desempenhos e resultados estéticos.

A fachada do empreendimento Birmann 32, na capital paulista,
recebeu vidros on clear da Guardian, modelo Neutral Plus 50

Dois exemplos de uso de chapas perfuradas em grandes fachadas

A escolha incorreta do vidro para grandes fachadas
pode causar problemas, incluindo o desconforto
térmico (excesso de calor ou de frio através da área
envidraçada), impossibilitando o uso adequado do
ambiente interno. “Na segurança, a configuração
de vidros em composições inadequadas (não conformes com a NBR 7199) pode causar um perigo
iminente à vida humana. Por exemplo: um vidro
de guarda-corpo que não seja laminado”, afirma
Betânia, acrescentando outros pontos críticos:
ofuscamento por excesso de luz ou necessidade
de muita iluminação artificial pela falta dela; falta de
análise e entendimento do projeto como um todo
(uso, entorno, conceito e usuários), entregando soluções equivocadas de vidros, como, por exemplo, um
residencial à beira-mar onde o vidro tem uma alta
reflexão interna inibindo a visualização da vista.
Deixar a definição do vidro para final da obra é outra
falha mencionada pela arquiteta. “Como hoje o
vidro ocupa uma grande área, ele deve ser estudado
desde o ‘nascimento’ do projeto, pois a escolha inadequada poderá ter impactos severos no conforto e
bem-estar do usuário do espaço.Além disso, a falta
de planejamento deste item nas fases iniciais pode
acarretar problemas de otimização do material,
causando desperdícios e custos desnecessários. O
ideal é sempre ter a equipe técnica da fabricante de
vidro suportando arquiteto, construtora, consultor e
fabricante de esquadrias para que tenham acesso
às melhores informações para sua tomada de
decisão”, salienta Betânia.
Ela finaliza explicando que a Guardian Glass conta
com equipe técnica que presta suporte ao cliente,
desde a concepção do projeto com a arquitetura até
a validação final do protótipo na obra e sua execução.
Mais informações: www.guardianglass.com/la/pt
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IGOR ALVIM
O diretor técnico da QMD Consultoria aponta
como principais sistemas de fachada o unitizado
e o stick. “Para a utilização correta de cada um
precisamos entender a necessidade da obra. Não
existe ‘receita de bolo’, cada projeto tem a sua
particularidade, portanto a escolha do projetista
deve ser calcada na análise criteriosa de todo o
conjunto da construção”, diz o especialista.
No caso do sistema unitizado, ele destaca que a
velocidade e a garantia de vedação são maiores
em prédios altos, portanto esta deve ser a primeira
opção a ser analisada. “É importante salientar que
o unitizado é um processo industrial, ou seja, os
quadros chegam ao canteiro de obras prontos para
a instalação, além disto, se for pensado adequadamente e compatibilizado com outras disciplinas
(estrutura e arquitetura) a montagem não irá requerer mão de obra em andaimes e/ou balancins de
fachada, o que gera menores riscos de acidentes”,
observa Igor, acrescentando que, para a execução
do sistema unitizado, recomenda-se equipamentos
corretos na fábrica de esquadrias, cortes e usinagens
precisas, um bom controle de qualidade no chão de
fábrica, transporte adequado à obra, assim como a
estocagem e içamento dos painéis ao local de instalação na edificação com equipamentos corretos,
dimensionados e adequados.
“Para que tudo funcione, é fundamental a análise
dos elementos, linhas de emendas dos quadros,
ancoragens corretamente dimensionadas, enfim,
o projeto é a base de tudo, é item primordial para
o sucesso”, observa.
Sobre as tendências de mercado para o acm, ele
considera como “norte” o uso de brises e chapas
perfuradas, em cores imitando madeira. As duas
opções devem ser estudadas com profundidade,
pois sofrem a atuação direta dos ventos (pressões
positivas e de sucção), aconselha Igor, lembrando
que, na maioria dos casos, os arquitetos desejam
que estas opções sejam móveis, envolvendo a
manutenção de motores futura, que também
deve ser considerada no projeto. “Assim, o

produto precisa ser estudado e analisado como
uma esquadria, e não só como um artefato decorativo”, afirma. “Em obras de retrofit, as chapas
de acm encobrem paredes de concreto, de cerâmica, entre outros materiais; é uma opção mais
econômica e duradoura, que oferece uma gama
de cores muito grande, agradando e atendendo
ao desejo de inúmeros arquitetos”.
Nas soluções para fachadas envidraçadas, os
avanços são amplos, segundo o especialista.
“Cada vez mais temos que pensar na eficiência
energética das edificações, no conforto acústico
e na segurança dos usuários”, observa, acrescentando que softwares de alto desempenho analisam
e fornecem as espessuras corretas dos vidros em
função das cargas de vento, ao mesmo tempo
que os fabricantes de vidro desenvolvem produtos
de alta performance com a redução das cargas
energéticas e com cores e reflexões de forma
a atender a todos. “Ensaios em laboratórios e
desenvolvimento de interlayers [camadas intermediárias nos laminados] aumentam a performance
acústica e a resistência a impactos dos vidros”, diz
Igor. “Podemos concluir que as opções estão aí,
quer seja nos sistemas e materiais (alumínio, acm,
vidros, entre outras); cabe ao projetista estudar,
analisar e propor soluções para seus clientes

dentro da realidade de cada obra, local de utilização e capacidade financeira do empreendedor”.
Mais informações: www.qmdconsultoria.com.br
ITEFAL
“Temos empregado revestimentos de acm em
vários projetos, com padrões de acabamento e
proteção de pintura que vão além dos triviais”,
afirma Henrique F. Sabioni de Lima, diretor presidente da empresa especializada na concepção,
produção e instalação de sistemas especiais de
esquadrias, fachadas e revestimentos de alumínio. “As variações de padrão, cores e garantias do
acm vão da resistência ao fogo à durabilidade e
longevidade das cores aliadas às performances
autolimpantes, alem de uma fácil adequação à
geometria do empreendimento, sem sobrecarregar suas estruturas”.
Para grandes fachadas, Henrique cita os vidros
de controle solar, que podem ser laminados
simples ou insulados, refletivos ou de baixa emissão térmica, por oferecerem conforto térmico
e acústico, segurança, eficiência energética e
beleza. “Os principais problemas na escolha
incorreta do vidro para grandes fachadas são o
subdimensionamento e a utilização de especificações inadequadas”, salienta.

Os edifícios da Gleba B (Torres B1, B2 e B3) erguidos no Parque da Cidade,
em São Paulo (SP), têm fachadas unitizadas produzidas pela Itefal
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Sobre os dois sistemas construtivos mais procurados pelo mercado, o executivo comenta que o
sistema unitizado tem como característica o envelopamento da fachada através de ancoragens
e painéis, e que o stick utiliza ancoragens, malhas
(colunas e travessas) e quadros. “Ambos são
bem versáteis quanto à possibilidade de utilizar
diferentes materiais. O revestimento principal
é o vidro, porém, atualmente, o acm, granitos,
porcelanatos e revestimentos melamínicos têm
sido bastante utilizados em ambos os sistemas
construtivos de fachadas”, acrescenta.
Para que um projeto de fachada entregue o
desempenho desejado ao cliente, Henrique
aponta alguns itens: precisão na construção da
estrutura do empreendimento (nível, prumo e
alinhamentos em geral); desenvolvimento de um
projeto executivo eficaz e capaz de contemplar
com precisão o detalhamento para produção e
instalação; utilização de matérias-primas de qualidade certificada (perfis, acabamento superficial,
gaxetas, chumbadores, entre outros).
Ele também destaca a alta qualidade em todo o
processo fabril, principalmente com relação à usinagem e montagem dos painéis, levando em consideração a importância do centro de usinagem
vertical (CNC, controlado por computador) para
se obter precisão e padronização no processo; ter
uma equipe de instalação treinada e fiscalizada, a
fim de garantir o cumprimento integral às premissas do projeto; e equipamentos auxiliares capazes
de garantir agilidade e segurança ao processo de
instalação. Mais informações: www.itefal.com.br
LUXALUM
Segundo Lucinio Abrantes dos Santos, diretor
comercial da fabricante de fachadas especiais
e esquadrias, os principais modelos de sistemas
de fachadas são: glazing unitizado, glazing stick
e ventiladas. Para que um projeto seja bemsucedido na obra, o diretor aponta diversos
itens, entre eles: perfis acústicos; vidros de alta
performance, laminados, insulados, refletivos e

Em Balneário Camboriú (SC) estão as duas torres de 81
pavimentos cada do maior empreendimento residencial da
América Latina, o Yachthouse by Pininfarina, que conta com
esquadrias do consórcio CLN, formado pelas empresas Central
do Alumínio, Luxalum e NTC Novatech
Reportagem exclusiva sobre o empreendimentp foi publicada na
Contramarco, edição nº143, que circulou em maio-junho de 2020

termoacústicos; estanqueidade e resistência de
acordo com a implementação, região e isopletas
(que determinam a velocidade dos ventos).
“Para os edifícios mais altos, é feito um ensaio
de túnel de vento, que indica a velocidade dos
ventos para calcularmos as cargas de pressão
positiva e negativa”, acrescenta o executivo, que
também é vice-presidente de relações institucionais da Associação Nacional de Fabricantes
de Esquadrias de Alumínio (Afeal).
Sobre a variedade atual de vidros para grandes fachadas, Lucinio cita o modelo de alta performance,
que conta com ótima relação custo-benefício, propiciando economia de energia, conforto ambiental
e termoacústico, além de ter uma ampla gama de
cores que traz beleza às fachadas.
O diretor considera o acm um dos produtos
mais versáteis entre os utilizados hoje na
construção civil, por oferecer cores sólidas,
metálicas e anodizadas. Ele observa que o acm
também “imita” materiais de revestimento,
mármores, madeira, entre outros, incentivando
a criatividade dos arquitetos, por ser de fácil
manuseio, ter leveza, alto índice de planicidade
e durabilidade. “É o produto ideal para a utilização em fachadas planas, pois oferece uma
planicidade bem similar quando comparado
a outros revestimentos metálicos, graças ao
seu baixo índice de deformação. Em fachadas
curvas é, indiscutivelmente, o mais versátil pois
oferece fácil conformação ou calandragem”,
diz o executivo. “Nos projetos de retrofit, o acm
permite fácil aplicação em edifícios antigos, sem
mexer na estrutura existente da obra, dando a
ela características modernas, econômicas e de
rápida aplicação”.
Lucínio menciona outro exemplo de aplicação
das chapas de alumínio composto. “Tomei conhecimento, através das redes sociais, que existem
fabricantes produzindo e até exportando portas
pivotantes e de giro de grandes dimensões com
estrutura interna em alumínio, revestida em
acm”. Mais informações: www.luxalum.com.br
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PERFIL ALUMÍNIO
Rodrigo Santos, coordenador de projetos da
extrusora, sistemista e distribuidora, conta
que os sistemas de fachadas existentes são,
basicamente: stick (que no portfólio da marca
corresponde ao sistema Ecostick); unitized
(sistema Wallframe); híbrido ou sistema colunafolha (sistemas Wallframe e Ecogrid); e o grid,
(sistema Ecogrid).
“No sistema stick, a fachada é instalada peça
por peça, ou seja, primeiramente são instaladas
as colunas, em seguida as travessas, os painéis
compostos (se existir) e finalmente as folhas de
vidros móveis ou fixas. Já o sistema unitized é composto de módulos que podem ser completamente
montados em fábrica, tendo painéis com pedras e
vidros já instalados formando a unidade principal
que irá compor a fachada. As laterais de cada
módulo se juntam na instalação para formar as
colunas e as horizontais para formar as travessas”,
descreve Hélio Donizeti, gerente técnico.
Rodrigo explica que o sistema grid foi desenvolvido
dentro do conceito stick, com perfis aparentes na
vertical e horizontal e permite a construção de
fachadas contínuas, módulos contínuos entre vãos
e módulos isolados, atendendo assim diferentes
tipos de obras com a montagem simples e praticidade na instalação.
“Além destes sistemas, temos o Slindinglass, uma
solução para projetos de envidraçamento estrutural em fachadas. É uma tendência de mercado,
onde elimina-se a porta que sai para a varanda,
ampliando a mesma”, informa o coordenador
de projetos. “Este produto já foi especificado em
várias obras, sendo algumas já concluídas e outras
em fase de fabricação”, comenta Hélio.
Para que um projeto seja bem-sucedido alguns cuidados devem ser tomados. E os dois executivos da
Perfil Alumínio citam que a arquitetura precisa trabalhar lado a lado com um consultor de esquadrias
ou um sistemista para que estes possam especificar
o melhor tipo de produto para cada aplicação.
Ambos mencionam a necessidade de determinar

corretamente as cargas de vento que irão atuar
sobre a obra do edifício, seja atendendo a norma
de ventos (NBR 6123) ou através da realização de
ensaios em túnel de vento.Com base nestas cargas,
o cliente final poderá ser orientado sobre o melhor
tipo de produto para que este atinja o desempenho
esperado, de acordo com Rodrigo.
“É necessário selecionar para as fachadas sistemas
que já tenham sido amplamente testados em laboratórios homologados pelo Inmetro e que atendam
todas as exigências das normas vigentes e, mesmo
assim, exigir ensaios de desempenho aplicados às
condições específicas do empreendimento”, orienta Hélio, acrescentando que é importante identificar,
ainda na fase de projeto, todas as interfaces que
os sistemas de fachadas envidraçadas terão com
outros sistemas construtivos, como fachadas em
acm e fachadas em granito “tipo” americano e
guarda-corpos, por exemplo.
Rodrigo cita, ainda, a importância de adquirir
todos os materiais que irão compor as fachadas,
como guarnições, componentes e fixações,
de empresas homologadas pelos sistemistas.
Mais informações: www.perfilaluminio.com.br

O edifício corporativo Itaporanga, em São Paulo (SP), ganhou
fachada unitizada Wallframe, da Perfil Alumínio

PROJETO ALUMÍNIO
Desde que foram introduzidos no mercado
nacional, no final da década de 1980, os painéis
de alumínio composto sofreram grandes alterações, tanto no nível técnico como na estética.
“Fabricados desde 2016 no Brasil, pela Projetoal,
o acm tem seguido as tendências mundiais
dos mais exigentes mercados (EUA, Europa e
Oriente Médio), com fornecedores mundialmente conhecidos, que possuem certificados
internacionais de qualidade”, diz Johnny Vieira
de Souza, arquiteto.
De acordo com ele, os painéis da marca possuem
certificação ABNT NBR 15446 (2020 a 2023),
sendo a única fábrica no Brasil a estar certificada.
A empresa dispõe de laboratório tecnológico e
duas linhas de produção totalmente automatizadas, que fabricam painéis de até 12mm de espessura total e com lâminas de alumínio com até
0,70mm de espessura cada. O arquiteto informa
que, ao todo, a marca possui mais de 140 cores
em estoque, além de amplas opções de acabamentos similares ao aço patinável, amadeirados,
espelhados, anodizados, entre outras.
Os painéis têm opção de núcleo FR, retardante
a chamas. “Os painéis com este tipo de núcleo
podem ser utilizados em fachadas de edificações
com qualquer tipo de uso, desde hospitais até edificações residenciais, devido a sua classificação,
quanto à segurança contra incêndios (IIA), estar
acima do nível mínimo requerido para fachadas”, afirma Johnny. A empresa também produz
painéis de acm com resina premium fabricada nos
EUA, com PVDF Kynar 500 (70%). “Isso garante
estabilidade de cor e brilho em ambientes externos,
com garantia de até 20 anos”, diz, ressaltando que a
Projeto Alumínio é a única do País a utilizar bobinas
pintadas pela Euramax, companhia holandesa
mundialmente conhecida.
Painéis resistentes para comunicação visual em
áreas externas e para regiões litorâneas (desde
que distante, no mínimo, 100m da água salgada)
também estão no portfólio da marca.
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Johnny explica que, basicamente, existem três tipos de sistemas de instalação dos painéis de acm
em fachadas. Embora cada sistema possua características específicas, todos têm em comum a
estrutura auxiliar que permite distanciamento da
parede da edificação, uniformidade, alinhamento
e esquadrejamento da superfície a ser revestida.
“A opção por um destes métodos depende de
diversos aspectos, tanto técnicos, como estéticos,
dentre eles: mão de obra qualificada; utilização de
acessórios e ferramentas apropriadas; tamanho
da bandeja; altura da fachada; e espessura total
do painel e das lâminas que o compõem”.
O arquiteto conta que o sistema bandeja ventilada ou sistema pino-encaixe é baseado no modelo
europeu e consiste na formação de bandejas
com abas de 50 a 80mm, encaixadas na estrutura
auxiliar. “O método desenvolve bons efeitos relacionados ao conforto ambiental da edificação,
principalmente devido à não vedação entre os
painéis, o que permite a circulação de ar entre o
acm e a parede da obra”, aponta.
Outro aspecto importante do sistema está associado à não utilização de silicone para vedar as
juntas, o que prolonga o período de limpeza dos
painéis, evitando marcas e manchas provocadas
pela transpiração do silicone durante o seu período de vida útil, segundo o arquiteto.
O sistema de bandeja vedada com tarucel e silicone neutro é o mais utilizado no Brasil e consiste
basicamente em formar bandejas com os módulos, criando abas de 15 a 30mm, e espaçamento
entre as bandejas de 8 a 15mm. “Essa distância é
necessária para que a parafusadeira entre no vão
e consiga fixar a peça subsequente, entretanto,
as juntas podem variar dependendo do tamanho
da bandeja e a temperatura que estarão expostas
(dilatação térmica)”, afirma Johnny.
“Para dar acabamento nas juntas e ocultar os parafusos é colocado o tarucel, que deverá ter diâmetro
30% maior que a junta.O tarucel tem a finalidade de
economizar silicone neutro e também impedir que o
mesmo tenha contato com uma terceira superfície

Exemplo de utilização de alumínio composto (acm) em fachada
do empreendimento Birmann 32, em São Paulo (SP)

O sistema coluna-folha Ecogrid, da Perfil Alumínio, foi aplicado
em toda a extensão da loja do térreo no edifício Serramar
Empresarial, em Belo Horizonte (MG)

(perfil), isso possibilita que o material dilate e comprima diariamente sem o surgimento de trincas.
Após o tarucel encaixado no vão entre bandejas, o
silicone neutro é aplicado na junta, dando acabamento e vedação entre os painéis”, detalha.
Já o sistema módulo colado com fita dupla-face permitejuntasmenoresemaisrasasentreosmódulosde
acm.Segundo o arquiteto, é realizada a usinagem de
topo no perímetro do painel para garantir aderência
do silicone e evitar corrosão filiforme e delaminação.
“O painel é colado diretamente sobre a superfície
do perfil (estrutura auxiliar), possibilitando menor
distanciamento entre o painel e o perfil da estrutura,
e os painéis são usinados sem abas de fixação.Assim
como qualquer um dos sistemas, é necessário utilizar
ferramentas e acessórios específicos para garantir
vida útil e segurança da instalação”, argumenta.
Sobre a aplicação de silicone no sistema módulo
colado com fita dupla-face, o arquiteto ressalta que
é importante manter a proporção 2/1, ou seja, a largura da junta deve ser o dobro da sua profundidade,
sendo que a profundidade mínima é de 4mm.
“Outro fator importante é a não adesão do silicone
em três superfícies, erroneamente utilizado neste
sistema. Para que isso não ocorra, é necessário
utilizar um perfil com uma cava, que permite a
ocultação do parafuso, e utilização de tarucel.Outra
solução é a sobreposição de colagem dos painéis,
que permite a proteção da fita, além de obter bom
acabamento estético. Este tipo de solução está
relacionada ao tipo de acabamento do acm e à
utilização de primer e fita específica para garantir
adesão”, avalia o especialista.
Independentemente do método de instalação
adotado,Johnny ressalta alguns itens fundamentais
para que o projeto de fachadas seja bem-sucedido.
Entre eles estão: adquirir um material de qualidade;
ter especificação (sendo ideal que o arquiteto ou
engenheiro busque uma relação próxima com o
fabricante de acm no momento da idealização
do projeto de fachadas), contar com juntas de
dilatação, manutenção e mão de obra qualificada. Mais informações: projetoaluminio.com.br
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TERA METAIS
“O sucesso de uma fachada exige trabalho contínuo e intenso, com início na fase de projeto arquitetônico, seguindo com a interação de todos os
envolvidos (arquiteto, incorporador, construtor,
consultor, sistemista e fabricante de esquadrias)
durante todos os fornecimentos, execuções, até a
sua entrega”, diz Michael Eidinger, diretor.
Conforme o executivo, as fachadas de edificações
com esquadrias de alumínio podem ser do tipo
cortina ou entre vãos, na grande maioria com
pele de vidro em ambos os tipos.
“Para que o projeto arquitetônico e estrutural
seja bem-sucedido, deve, necessariamente, estar
compatibilizado com o projeto e a especificação
da fachada; esse, sem dúvida, é o primeiro e principal item necessário para garantir o êxito de um
empreendimento”, afirma Michael, destacando
a importância da garantia de qualidade e performance do sistema a ser empregado, unitizado ou
stick, bem como a capacitação técnica, fabril e
logística do sistemista e do fabricante de esquadrias. “Uma vez definido o sistemista e o fabricante de esquadrias, é uma condição indispensável o
planejamento e o controle da execução na obra,
onde o consultor de fachadas e a construtora
precisam interagir para garantir que o projeto
se cumpra em qualidade, performance, prazo e
custo, tal qual a premissa da licitação”, diz.
Michael exemplifica como obra que atendeu estes
critérios o edifício recém-inaugurado Birmann 32,
localizado na Avenida Faria Lima, em São Paulo
(SP), que tem fachada unitizada Aura 125Fau da
Tera Metais, “testada e aprovada em um dos mais
renomados laboratórios internacionais, o CRL de
Miami/EUA”. Ele conta que o laboratório incluiu
uma etapa adicional de ensaio de estanqueidade
com pressão dinâmica, ainda inexistente no Brasil.
“O projeto e dimensionamento foram elaborados
pela equipe de engenharia Aura System e seu
fornecimento e execução atenderam fielmente os
prazos da obra”, afirma. Apesar de os vidros fazerem parte dos projetos de fachadas da empresa,

o diretor informa que a marca não comercializa o
produto, mas os insere seguindo especificações do
consultor e/ou do cliente final. Mais informações:
www.terametais.com.br
TERZIAN
O vidro recomendado para aplicação em fachadas é o laminado, principalmente onde se tem
contato humano direto, uma vez que o temperado, em caso de quebra, pode causar sérios
danos — avalia Antonio Luciano Martins Arcanjo,
gerente de produtos da fornecedora de itens
diversos para construção civil. “Ambos são considerados vidros de segurança e o ideal é dimensionar a espessura de acordo com a necessidade,
tamanho, peso e carga de vento do projeto”.
Capacidade de promover iluminação natural,
conforto térmico e acústico, autolimpeza,
durabilidade e resistência são qualidades que
o vidro proporciona, segundo o executivo. Ele

Em construção, o edifício Faria Lima Plaza, na capital paulista, tem
fachada Aura System, da Tera Metais

lembra que os principais problemas na escolha
incorreta do vidro para grandes fachadas são
a falta de conforto térmico e acústico, controle
solar e manutenção.
Para que um projeto de fachada seja bemsucedido, o gerente de produtos cita alguns
modelos, como o sistema de fachadas ventiladas.
“Alternativa sustentável para variados projetos
arquitetônicos, esta fachada contribui sobremaneira no conforto térmico e na redução dos
custos com energia elétrica, além de prolongar
a vida útil da edificação. Este sistema é muito utilizado também em projetos de retrofit e permite
a aplicação de variados produtos: vidro, acm,
cerâmicas e porcelanatos, brises metálicos e até
mesmo madeira”, comenta o executivo.
“Em conjunto com o vidro e o alumínio, muitos projetos contemplam o acm e os brises metálicos para
acentuar cores e formas às fachadas, alternando estilos e tendências”, diz, ao comentar sobre o sistema
stick, que segundo ele, tem o objetivo principal de
“esconder” a estrutura de sustentação do edifício.
Sobre o sistema unitizado para grandes projetos,
Antonio salienta que, por conta de sua estrutura
sistêmica, permite maior liberdade arquitetônica,
incluindo curvas e ângulos aos projetos, em variadas formas. “Esta estrutura sistêmica, composta
por módulos que vencem a altura do pavimento,
é geralmente confeccionada nas indústrias de
esquadrias e sua montagem na obra fecha vãos
inteiros de forma precisa e rápida”, resume.
“Outra solução que pode se fazer necessária é o chamado shadow box, pensado para dar acabamento
estético em pilares e vigas de sustentação interna,
aparentesnafachadadevidro.Umaalternativaeficaz
é o revestimento em alumínio composto ou sólido,
disponível em variadas cores no mercado”, indica.
Para que o projeto de fachada seja bem-sucedido,
o gerente de produtos destaca a importância da
compatibilização entre projetos: arquitetônico,
estrutural e de fachada; contratação de empresa de consultoria de esquadrias para cálculo e
acompanhamento da obra; seleção e aquisição
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de produtos de qualidade e certificados; e planejamento, contratação e execução por empresa
comprovadamente especializada e certificada.
“A mão de obra especializada é de extrema importância para o sucesso da obra. Percebemos
muitas construções com problemas de vedação,
principalmente pela falta de conhecimento, treinamento e reciclagem dos profissionais de execução.Vale salientar que independente do produto
ser de qualidade e certificado, se a instalação não
é feita corretamente, a ineficácia do sistema será
uma constante”, argumenta Antonio.
Sobre a variedade atual de acabamentos e cores
de acm, ele informa que o mercado dispõe de
muitas opções e que os principais tipos de aplicação das chapas de acm em edificações incluem
o revestimento de fachadas, retrofit, shadow
box, fachadas ventiladas e revestimento interno
(chapas perfuradas ou desenhadas).
Entre erros a evitar, o gerente de produtos cita o
dimensionamento incorreto de módulos, medidas,
peso e carga de vento; junta seca sem provisão
de folgas para dilatação; vedação de caixilhos e
módulos; especificação e utilização incorreta do
selante de silicone para vedação; especificação da
espessura e acabamento; e inversão no sentido da
pintura na montagem dos quadros.
“A versatilidade proporcionada pelas chapas
de acm em compor formas curvas, retas e em
ângulos variados são perfeitas para projetos de
retrofit. Uma infinidade de cores e acabamentos
permite que o projeto seja adequado a qualquer
tipo de concepção arquitetônica”, aponta o
executivo. Ele complementa que o uso das chapas em projetos de retrofit proporciona muitas
vantagens na recuperação e reaproveitamento
de edificações, e na redução considerável de
resíduos, comparadas ao que ocorre em obras
comuns na relação custo-benefício. “A fachada
pode ser completamente revitalizada, sem
a necessidade de obras complementares ou
de troca de esquadrias, por exemplo”, conclui. Mais informações: www.terzian.com.br

Exemplo de aplicação de painéis perfurados em obra de retrofit no
edifício do Fórum Regional I, no bairro do Imbuí, em Salvador (BA)

VETRO
“Os projetos estão evoluindo com grande
velocidade e, para a utilização de materiais variados nas fachadas, precisamos compreender
a aplicação correta de cada produto”, ressalta
Saulo Pinto, que atua no setor de engenharia da
distribuidora de vidros e esquadrias.
“Com o vidro não é diferente, existem normas a
serem seguidas e sistemas de estruturas específicos em determinados projetos. Muitas vezes,
até ensaios em laboratórios são requeridos para
podermos especificar o produto correto para aquela
obra”, diz, lembrando que a especificação do vidro
requer bastante cuidado, desde a espessura e composição correta, quando laminado, até a escolha
da cor e da refletividade, que podem influenciar
positivamente ou negativamente na fachada.
“A escolha de um vidro refletivo em uma
posição de reflexo de sol, como por exemplo,
em uma avenida com grande movimento de
veículos, pode se tornar prejudicial ao trânsito, o que faria com que uma bela fachada se

tornasse um incômodo”, aponta o executivo.
Saulo relata que vidros refletivos minimizam
a entrada do calor, proporcionando conforto
térmico. Assim, a escolha correta do vidro
também traz bem-estar acústico, durabilidade
e baixa manutenção. Na questão da segurança,
o modelo laminado não permite que o vidro
“caia” em locais de trânsito de pessoas.
“Nesta nova tendência de utilização do acm em
fachadas vemos inúmeros modos de aplicação,
como volumetria em quadros, pilares decorativos
e frisos, mas todos tentam compor uma agradável
volumetria para a obra”, destaca o executivo.
Segundo ele, a tendência de uso de cores está
diretamente ligada ao momento de projeção
da fachada, pensando nas cores e detalhes das
logomarcas das empresas, onde o material é
aplicado, ou compondo a arquitetura, no caso
de uma residência. Além disso, o uso do acm
amadeirado tem se intensificado cada vez mais
com a evolução da arquitetura de fachadas.
“O retrofit de fachadas de supermercados tem a
utilização do acm como ponto alto, pois além de
aliar beleza ao novo projeto é um material que dá
grande versatilidade à fachada, sem adicionar
grandes pesos às estruturas”, comenta.
As chapas de alumínio composto são um material
nobre, de fácil manuseio, porém com um custo
mais elevado. Ele explica que a base estrutural
para a aplicação do produto deve ser adequada
e a limpeza levada a sério. Em caso de uso de fita
colante, o produto deve ser escolhido de forma
correta para cada utilização e, a vedação em
silicone também precisa ser bem executada.
“Para que um projeto de fachada seja bemsucedido, primeiramente, precisamos entender
o que o cliente deseja e fazer um estudo do local”,
avalia Saulo. Mais informações: www.vetro.ind.br
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No desenho técnico abaixo, um exemplo de sistema de
instalação de bandeja utilizado pela empresa Projeto Alumínio
em fachada ventilada

Acima, exemplo de revestimento de acm da Arqtec no novo
Aeroporto de Florianópolis (SC) e, ao lado, detalhe da fachada
do edifício residencial MN15 Ibirapuera, erguido em São Paulo
(SP), que também ganhou revestimento de acm nas varandas,
da mesma empresa

A fachada é
o “rosto” da
edificação.
Seu formato
muitas vezes
interage com
o local em que
está inserida,
marcando
ou mesmo
impactando a
paisagem urbana
ao seu redor
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O edifício comercial Helbor Dual Patteo Mogilar,
em Mogi das Cruzes (SP), ganhou fachada pele de vidro
com 10.695m² e revestimento em acm com 5.500m²,
perfazendo um volume de perfis extrudados de
aproximadamente 96 toneladas, segundo a Itefal

Na foto abaixo, detalhe da instalação de parte da fachada no edifício corporativo Faria Lima Plaza, em construção
no Largo da Batata, em São Paulo (SP). Nas duas imagens à direita, a obra em execução e a perspectiva artística do
empreendimento, que conta com um total de 33 pavimentos, incluindo o embasamento e as garagens

A fachada Aura System
escolhida para a obra
faz parte do portfólio
desenvolvido pela Tera
Metais. A fabricação
está a cargo da Itefal
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